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ۀ کمان ها یکی یکی رها شدند و تابوت، زره پیکر پدر نشد. 
ّ
تیرها از چل

به گمامن از مهان روز قرار گذاشیت با خودت که یب زره به میدان بروی 
و چه دل شاد شدی وقیت زرهی به اندازۀ تنت پیدا نشد.

مثل ماه می درخشیدی و به میدان می رفیت. 
گرگ های ظلمت، نور مهتاب تو را تاب نیاوردند 

و با مششیر به جانت افتادند 
ویل چه ساده اندیش که گمان کردند می شود با مششیر 

ماه را در َماق برد. 
میانۀ پدرتان را در کربال هپن کردید.  کر تو و برادرانت سفرۀ 

کرامت پدرت  وقیت تنت طعمۀ مششیرها شد، بوی 
کربال پیچید. بیشتر در 

مثال مجتبی در کربال، قاسم بن الحسن؟ع؟  تقدٖیـم به 
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مقّدمه

گذشــته یا از  اصــًا ببینــم از چــه زمانــی داری حرف می زنــی؟ از قرون 
کنم. مگر  که بــاور  کــودک بودی؟ یــک چیزی بگــو  کــه خودت  وقتــی 
گمانــم داری  می شــود؟ مــن تــا امروز دروغــی از تــو نشــنیده ام؛ اّما به 

مبالغه می کنی. 
می خواهــی قســم بخــوری؟ نــه مــرد مؤمن! مشــکل من با قســم 
کنم حرفت در  کار  خوردن حل نمی شــود. من قبولــت دارم؛ ولی چه 
باورم جا نمی شــود. مگر قســم می تواند به زور ایــن حرف را در ذهنم 

کن نمی تواند. ِبِچپاند؟ باور 
کنم. عجله نکن.  کمی فکر  کنی؟ بگذار  کار  می گویی چه 

گر  به نظرم بهتر از این، راهی نیســت. می دانم ســخت است ولی ا
گفتم. که  کنم، راهش همین است  می خواهی باور 

گر راهی نیافتی برای  برو فکرهایت را بکن. قرارمان فردا همین جا. ا
گر آمدی با راه حّلت بیا. در امان خدا. گفتم، نیا؛ ولی ا که  انجام آنچه 

•••
َبــه َبــه ســام. آمــدی؟ ولــی بنــا شــد بــا راه حّلــت بیایــی. راه حّلــت 

کجاست؟ 
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چه؟ راه حّلت پیرمردی است که چند قدم آن طرف تر ایستاده!؟ 
کــدام از چین و  بگــذار ببینــم. عجــب پیرمرد با صفایــی! در میان هر 
چروک های پیشانی و صورتش، هزار خرمن حرف نگفته وجود دارد. 
چــه لبخنــد ملیحــی روی لــب دارد! از لبخندش، ماحــت و حکمت 
می بارد. ســپیدی موهایــش با آدم حرف می زند. این ســپیدی فقط 
خبــر از ســال های عمــر ایــن پیرمــرد نمی دهــد، ایــن موهــا امضــای 
که در صندوق سینۀ او سال های سال  گران سنگی است  تجربه های 
که محبوس اند؛ اّما به قربانت شوم! این پیرمرد چه ربطی دارد  است 

گفتم؟ که  به راه حّلی 
کســی را با  عجب! او با زمان ســر و ســّری دارد؟ چه قدر آرزو داشــتم 
گــر راه حّل من هم نباشــد،  ایــن صفــت ببینم. باشــد قبــول! راســتش ا
هم نشینی با او، فرصت غنیمتی است که می خواهم از آن استفاده کنم. 
که  کند؟ چشــمم را ببندم؟  کار  حــاال این پیرمــرد می خواهد چه 
چه بشود؟ ها!؟ یعنی چشمم را که ببندم و دستم را به دست پیرمرد 
که تو از آن سخن می گفتی؟ وای  گذشته ای  بدهم، می روم به همان 

کنم یا نه. چه قدر هیجان دارد! اصًا نمی دانم می توانم تحّمل 
کــن. چرا زود پیرمــرد را صدا زدی؟ من هنوز آماده نیســتم.  صبــر 

کنم.  کمی خودم را آماده  بگذار 
ســام پیرمرد! باشــد، باشــد دســتم را می دهم به تو. فقط بگذار 
چنــد بــار نفــس عمیــق بکشــم. راســتی، الزم نیســت از اهــل و عیــال 

کنم؟ حالیت چه؟ بگیرم یا نه؟  خداحافظی 
که  گذاشتم در دست هایت. این هم از چشمانم  که  این از دستم 
کجاســت؟ چه جــوی باصفایی!  می گــذارم روی هــم. واااای. این جا 



11 •   مــقـــــــــّدمــه   •

عجب خانه های قشــنگی!  مطمئنی این جا »گذشــته« است؟ نکند 
ما ُمرده ایم و این جا بهشت است! 

ِگل انــد؛ ولــی داخل  چــه خــوب! دیــوار خانه هــا همــه از خشــت و 
گل ها از شیشــه   خانه هــا را می شــود دیــد. انــگار جنــس این خشــت و 
است. ممنونم کاری کردی تا بتوانم متن زندگی این جماعت را ببینم.
کــدام خانــه را می گویــی؟ دیــدم، دیــدم. مــرد خانــه روی ســّجاده 
کــرده و قرآن به  ایســتاده و نمــاز می خوانــد. زن خانــه هم چادر به ســر 
دست، آیات خدا را زمزمه می کند. چند کودک هم در اتاق خوابیده اند . 

طرز چشم های روی هم رفته شان، نشان از خوابی آرام دارد.
گــوش می رســد. پــدر، آرام فرزندانــش را بیدار  صــدای مــؤّذن بــه 
می کند. مادر، سری به قوری روی سماور می زند و به داخلش نگاهی 

می اندازد. بوی عطر چای و هل در خانه می پیچد. 
بّچه ها هم یکی یکی بلند می شــوند و وضو می گیرند. همه پشــت 
سر پدر نماز صبحشان را می خوانند. سفره باز می شود و همه دور آن 

جمع می شوند.
صبحانه تمام شده و پدر، آمادۀ رفتن به صحراست. سه پسر خانواده 
هم مثل پدر آماده اند. از خانه تا صحرا یکی دو فرســخی راه اســت. امروز 

مثل دیروز باید داس به دست، گندم های طایی را درو کنند. 
که از ســر و روی پدر پیداســت، از  نشــاط و شــادابی، همــان طــور 
که  لبخنــد بــا طراوت پســرها هــم می چکد. پدر و  پســرها  قبــل از این 

کوه برآمده باشد، از خانه بیرون می زنند.  آفتاب از پشت 
گندمــزار می رســند. بســم الّلهــی  کــه بــه  آفتــاب دیگــر بــاال آمــده 

می گویند و درو آغاز می شود. 
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گاو و گوسفندها می روند. وقتی  سه دختر خانه به همراه مادر سراغ 
غ و خروس ها  شیرشان را دوشیدند و علف هایشان را دادند نوبت به مر
کنار  می رســد. ظرف هــای آب و دانه شــان را پــر می کنند. وســط حیاط، 

حوضچه، کمی می نشینند و بعد هم به داخل خانه بر می گردند. 
که باید از همین حاال شروع  کارهای زیادی در خانه هست  امروز 
کردن  کــردن ماســت و دوغ و پنیر، آمــاده  کننــد: پختــن نان، درســت 

کار دیگر.  غذای ظهر و چند 
که پســرها رفته اند. حاال بایــد از صحرا  یکــی دو ســاعتی می شــود 
برگردند تا سر ساعت به مدرسه برسند. دخترها هم باید آمادۀ رفتن 

به مدرسه بشوند.
گذشــته نبــودم؟ این جا  ای وای! چــرا ایــن طور شــد؟ مگر من در 
که خانۀ خودمان است. چرا بی خبر مرا برگرداندی به خانه ام پیرمرد!

که ایستاده  که این جا خوابیده، خودم هستم. پس این  ِا ِا. این 
کــه خوابیــده، نــه  کیســت؟ چــرا آن »خــود«م  و دارد تماشــا می کنــد، 
بــا صــدای اذان و نــه بــا صــدای زنگ هــای پــی در پــی ســاعت بیدار 
که در  نمی شــود؟ بّچه ها چــرا خواب اند؟ از جمله های پــرت و پایی 
که  خواب می گویند، معلوم است خواب پریشان می بینند. زنم را هم 

نگو. خوابش از من هم سنگین تر است.
خدایــا! آفتــاب دارد می زنــد و همــه خوابیــم. نمازمــان دارد قضا 

می شود. ادارۀ من و مدرسۀ بّچه ها چه می شود؟! 
نوک پنجۀ آفتاب به دیوارهای خانه رســیده. زنم بیدار می شــود 
و مــرا هــم بیدار می کنــد. وقتی روِز روشــن را می بینم، مثــل آدم های 

جن زده از جایم می پرم و با داد و فریاد بّچه هایم را بیدار می کنم. 
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»دیر شــد، دیر شــد« زمزمۀ زبان همۀ ماست. به جای صبحانه، 
همه داریم حرص می خوریم. سرویس مدرسۀ بّچه ها پشت هم دارد 
بــوق می زنــد. یکــی دنبال جورابش می گــردد و آن یکی هــم به دنبال 

مدادش. 
گذشته. نَفس  آهای پیرمرد! به دادم برس! می خواهم برگردم به 

کشیدن در این جا سخت است. زود باش، نجاتم بده!
گذشته آوردی. دخترها رفته اند مدرسه  که مرا دوباره به  ممنونم 
و ســِر ظهــری برگشــته اند. چــه جالب! یــک دختر دیگر بــه این جمع 
که در  اضافه شــد. چند ســال دارد؟ چه؟ هجده ســال؟ پس بّچه ای 

بغل دارد، برای خودش نیست. 
که او بّچه دارد؟ کمی آرام. این همه حرف را  واقعًا؟ یعنی باور کنم 
که پشــت هم نمی گویند. آمده برای مراســم خواستگاری خواهرش؟ 

کدام یکی از این خواهرها؟  امشب؟ 
بگذار رّد انگشــتت را بگیرم. نگو! مگر این دختر چند ســال دارد؟ 
که بار ناهار امروز  پانزده ســال؟ و امشــب هم خواســتگار دارد؟ دیدم 
کند؟! یادت باشــد  روی دوش اوســت. یعنی بلد اســت غذا درســت 

کمی از غذایش را برایم بیاوری. که پهن شد،  سفره 
خواهــش می کنــم هــر طور شــده، تا شــب همین جا باشــیم. من 

می خواهم جلسۀ خواستگاری را ببینم. 
به به! عجب غذایی! دست پخت همان دختر پانزده ساله است؟ 
کار می کنــد، هــم مدرســه مــی رود؟ حــاال هــم می خواهــد  یعنــی هــم 
کوتاه چه چیزهای عجیب و غریبی را باید  کند؟ در این زمان  ازدواج 

کن. کنم! باوردانم پر شده، تو هم این را باور  باور 
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راســتی اینهــا چــه قــدر اســتراحت می کننــد؟ یعنــی نیــم ســاعت 
کفاف می دهد؟ ها، پس بگو، سِر شب می خوابند.  استراحت 

کی می آیند؟ یکی دو ساعت به غروب؟ چه قدر دیر! صبح  پسرها 
همــراه پــدر رفته اند و بعد برای مدرســه برگشــته اند و بــاز هم رفته اند 

سِر زمین؟
کــی بر پا می شــود؟ چه خــوب! بعد از نمــاز، حال و  خواســتگاری 

هوای خوبی هم دارد.
پیرمــرد! دســتم به دامنت! احســاس می کنم باز هــم می خواهم 
گر  کن برایم! تــازه دارد خــوش می گذرد. ا کاری  بــروم بــه زمان حــال. 

کسی را باید ببینم!؟ نخواهم به حال برگردم، چه 
وای خــدای مــن! بــاز هــم برگشــتم. بّچه هــا از مدرســه آمده اند. 
گوشــه ای از خانــه پرتاب  کنــده و هــر تّکه را به  لباس هــای مدرســه را 

کرده اند. خودم هم آرام آرام از اداره بر می گردم. 
را  غذایشــان  مــن  آمــدن  از  قبــل  و  نمی آورنــد  طاقــت  بّچه هــا 

می خورند. من هم می رسم و غذایم را می خورم. 
زنــم مثــل همیشــه جیــغ و هــوار می کند تــا بّچه ها دو تــا ظرف به 
که خسته اند!  آشــپزخانه ببرند. آنها هم مثل همیشه بهانه می آورند 
داد و هوار من هم به حال بّچه های تنبلم افاقه نمی کند. خودم هم 
گذاشــته اند. زنم  که جنازه ای هســتم و انگار چند ُتن بار روی دوشــم 

کدام حاِل یکدیگر را نداریم.  هم فرقی با من نمی کند. هیچ 
خیلــی زود تلویزیــون را روشــن می کنم. خودم و زنم می نشــینیم 
کدام شبکه را  که  پای تلویزیون و باز هم مثل بّچه ها دعوا بر سِر این 

کدام سر َتبلتشان هستند.  که هر  ببینیم. بّچه ها هم 
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کردن ندارد.  کســی حال جمع و جــور  خانــه به هم ریخته اســت. 
بّچه ها خوابشان می برد؛ من هم طاقت نمی آورم و می خوابم.

کجایی پیرمرد؟! خسته شدم از این رفت و برگشت ها! می خواهم 
گذشته بمانم! جان جّدت بیا و مرا ببر از این جا. در همان 

گذشته. این جا ُشش هایم میل  که مرا آوردی به  باز هم ممنونم 
کشیدن دارند.  بیشتری به نفس 

کاه ِگلــی آبــی پاشــیده و  دم غــروب اســت. مــادر، روی دیوارهــای 
آفتــاِب دم غــروب هــم حالــی داده بــه این دیوارهــای َتــر. بویش آدم 
را مســت می کنــد. یکــی از دخترهــا دم تنــور ایســتاده و دارد نــان تازه 

کّلۀ پدر و پسرها هم  از دور پیدا می شود. می پزد. سر و 
کــه از  روی ایــوان، ســفره ای پهــن اســت. در آن ســبزِی تــازه ای 

باغچه چیده اند، به آدم چشمک می زند. 
پدر و پسرها هم سر می رسند. بعد از سام و علیک، دست هایشان 
را لب حوض می شــویند و ســر سفره می نشــینند. مادر سینی چای را 

کنند. گوارا دور هم نوش جان  می آورد تا یک عصرانۀ 
نماز را کجا بخوانیم؟ همین جا؟ در حیاط خانه؟ خیلی می چسبد. 
گمانــم خواســتگارها  قبــول باشــد إن شــاء اهلل. در می زننــد. بــه 
که به همراه پدر  کیســت  آمده اند. نه، خواســتگار نیســت. این دختر 

و مادرش آمده؟ 
آخرش من شاخ در می آورم! این خط و این نشان!

کردۀ پسرشــان اســت؟  واقعــًا ایــن دختــر، عــروس خانواده و عقد 
که هنوز سربازی اش تمام نشده! دعوت  مگر پسر چند سال دارد؟ او 

که در جلسۀ خواستگاری باشد؟  کرده اند 
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بــاز هــم در می زننــد. این بــار دیگر خواســتگارها هســتند. دیدی 
گفتم. حتمًا خواستگار هم آن جوان رشید است. 

نــه؟ او خــودش ســه تــا بّچــه دارد؟ عمــوی پســر اســت؟ یعنی آن 
بّچه، خواستگار دختر این خانه است؟

که ســربازی  هجــده ســال بّچــه نیســت، پــس چیســت؟ خــب او 
نرفتــه، دانشــگاه نرفتــه! برادر من هم هجده ســال دارد. شــلوارش را 

کاهش را می اندازد آسمان هفتم.  که خودش باال می کشد، پدرم 
کنــد؟ چه جالب!  َکمــش می خواهد ازدواج  این پســر با این ســّن 

گوسفند دارد؟  گاو و  یعنی برای خودش 20 
کنم. می شــود اجازه بدهی  پیرمــرد! می خواهم از تو درخواســتی 

جلو بروم و با پدر و مادرهای این بّچه ها حرف بزنم؟ 
کنم؟  کجا شــروع  چــه قدر تــو خوبی! حاال به اینها چه بگویم؟ از 

کجا آمده ام. خودت برایشان توضیح بده من از 
ســام علیکم! حالتان خوب اســت؟ مبارک باشد إن شاء اهلل. به 
پای هم پیر شــوند. از شما ســؤالی دارم. وسط خواستگاری شاید به 
جا نباشد؛ اّما به بزرگواری خودتان عفو بفرمایید. می خواستم ببینم 
که من از ســحر تــا اآلن دیده ام، واقعیــت دارد؟ یعنی  ایــن چیزهایــی 
کار می کنند و زحمت  بّچه هــای شــما چــه دختر و چه پســر، این قــدر 

می کشند و با این وجود سر حال هم هستند؟ 
کمی  چــرا این طور نگاهم می کنید؟ حرف عجیبی زدم؟ بگذارید 

بیشتر توضیح بدهم.
راســتش مــن از چنــد ســاِل بعــد آمــده ام. در روزگار مــا بّچه هــا تــا 
کــه ... چه  هجــده ســالگی فقــط درس می خواننــد. البّتــه درس هم 
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گوشی و  کشــان اســت.  بگویم! بازی هم می کنند. تلویزیون هم خورا
کاِر خانه َتن می دهند، نه  که از دستشــان نمی افتد. نه به  تبلت هم 
کار بیرون از خانه برای  کارهای خودشان را انجام می دهند. از  حّتی 
که تا وقتی درسشان تمام نشود و دانشگاهشان  پسرها چیزی نگویم 

هم به جایی نرسد، خبری از آن نیست.
چــرا بدجور نگاهــم می کنید؟ باورتان نمی شــود؟ عجیب اســت! 
مــن طــرز زندگی شــما را باور نمی کنم، شــما هــم طرز زندگی مــا را باور 

کنید. نمی کنید. این، زندگی عادی ماست. باور 
ببخشــید دختــرم! قصــد جســارت نــدارم؛ ولــی مــا فکــرش را هم 
نمی کنیم دختری را در این ســن شوهر بدهیم. دخترهای ما در این 
سن، هنوز رخت و لباسشان را هم خودشان در ماشین لباس شویی 
نمی اندازند. ظرف غذایشان را هم از سر سفره بر نمی دارند. آن وقت 

کنند؟ ازدواج 
چــرا هــر چــه قــدر از زندگی مــان بیشــتر می گویــم، بیشــتر تعّجــب 
گر باورتان نمی شود، دستتان را بدهید به دست پیرمرد،  می کنید؟ ا
چشــمتان را ببندیــد تــا بــا هم بــه زمانۀ من برویــم. البّته مــن توصیه 

کار را بکنید، همین جا خوب است.  نمی کنم این 
می خواهیــد قســم بخــورم؟ چــه؟ قســم نمی توانــد ایــن حــرف را 
در باورتــان ِبِچپانــد؟ از پیرمرد بپرســید تــا برایتــان از روزگار ما بگوید. 

پیرمرد! خودت به اینها بگو آنچه می گویم، حقیقت زندگی ماست.
که هســتند، پایشــان  پســرهای مــا تــا بعــد از بیســت ســالگی هم 
کوچــک  جلــوی تلویزیــون و دستشــان مقابــل پــدر دراز اســت. پســر 
کّلۀ  که  خانوادۀ شما، فکر نمی کنم بیشتر از دوازده سال داشته باشد 
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ســحر با پدر و برادرانش به صحرا رفت. پســرهای دوازده ســالۀ ما هم 
کار می کند؛ اّما روی دگمه های رایانه، آن هم برای بازی. دستشان 

کار در میان شــما جزئی از زندگی و در میان ما بار اســت. چه قدر 
کار را از  شــما بــا ما فرق داریــد! ما دلمان می ســوزد برای بّچه ها و بــاِر 
دوششــان بــر می داریم؛ اّما شــما بّچه هایتان را دوســت دارید و برای 

کنند. کار را به آنها می دهید تا بهتر پرواز  همین هم باِل 
گذشــته تعّلق  میان ما و شــما فاصله زیاد نیســت. شــما به قرون 
نداریــد. در همیــن نزدیکی ها زندگــی می کنید، همین چند ده ســال 
قبــل. همیــن حاال هــم بعضی هایمان مثل شــما هســتند و بــرای ما 

عجیب است.
مــن در همیــن یــک روز حقایــق زیــادی را دیدم؛ ولی بــه قدری از 
که هنوز هم ســؤالم این اســت: آیا این  گرفتــه ام  ایــن حقایــق فاصلــه 

زندگی ها واقعیت دارد؟
کت اند. تــو چیــزی بگــو.  کــه ســا پیرمــرد! تــو حــرف بــزن. اینهــا 
آری، راســت می گویــی، زدی بــه خال! باور نکردن ایــن طرِز زندگی، 
کــه بایــد در زندگی مان  بزرگ تریــن مانــع مــا در برابــر تغییــری اســت 

بیفتد.  اّتفاق 
گر همین طــور پیش بــرود و زودتر باور  گفتــی. ا ایــن را هم راســت 
کنیم، آینــدۀ بــدی در انتظار  کــه باید شــیوۀ زندگــی را عــوض  نکنیــم 

ماست. 
کنم. آخر این چه پیشــنهادی  که قبول  نگو پیرمرد! از من نخواه 
کــن! نمی شــود  کــه می دهــی!؟ خواهــش می کنــم مــرا معــاف  اســت 

بگذاری برای بعد از خواستگاری؟ باشد، تسلیم. هر چه تو بگویی.
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دســتم را بدهم به دســتت؟ چشم. چشــمم را باز هم ببندم؟ باز 
کنم؟ ای به روی چشم. هم چشم. چشمم را باز 

کجاســت؟ چــرا ایــن طــور؟ آمده ایــم بــه آینــده؛  وااااای ایــن جــا 
ولــی چــه قدر عجیــب و غریب اســت! قول بده زیــاد نمانیــم. واقعًا او 
که ســر ظهر اســت، هنوز  دختــر مــن اســت؟ آن یکی هم پســرم؟ اآلن 
که سه  خواب اند؟ مگر ســّن دخترم نزدیک چهل نیســت؟ پسرم هم 
چهــار ســال بزرگ تــر از دخترم بود. اینهــا چــرا ازدواج نکرده اند؟ هنوز 

نان خور من اند؟ 
انــگار می خواهنــد بیدار شــوند! چرا ایــن قدر خمــود! حتمًا اآلن 
کار. نــه، چرا؟ باور نمی کنم! یعنی می شــود به  می خواهنــد بروند ســر 

این جا هم برسیم؟! 
که در  کردیم، بعید نیســت  گذشــته تــا امروز این قــدر تغییر  گــر از  ا

این فاصله هم این اندازه عوض شویم!
پیرمــرد! نَفســم تنــگ شــده، التمــاس می کنــم مــرا برگــردان بــه 

گذشته. من تاب ماندن در این آینده را ندارم.
کنم. نه! می خواهم به حال برگردم تا فکری به حال زندگی ام 

•••
کتابی  کتــاب یازدهم رســید.  کــه مجموعــۀ من دیگر مــا به  خــدا را شــکر 
گر  کریمانه است. ا که در دســتان شماســت، چهارمین خوان از تربیت 
کتاب هشتم در بارۀ  که در  کتاب های قبلی را خوانده باشید، می دانید 
کریمانه  کتاب نهم وارد روش های تربیت  گفتیم. از  کرامت سخن  آثار 
کرده و  کریمانه را بررسی  گزاره های تصویری در تربیت  شدیم و نقش 

کردیم.  گزاره های رفتاری را هم آغاز  کتاب  در همان 
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کریمانه  که استقال، موضوع بسیار مهّمی در تربیت  از آن جایی 
کتــاب دهــم را به صورت مســتقل به آن اختصــاص داده و به  اســت، 

گفتیم. تفصیل در بارۀ آن سخن 
کار  کــه اهــل  کتــاب یازدهــم پــرورش بّچه هایــی اســت  موضــوع 
باشند. این موضوع نیز از اهّمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا سبک 
که می شود در تربیت، چنین  کنیم  زندگی در دورۀ ما، نمی گذارد باور 

کرد. گرفت. تا دیر نشده، باید فکری  شیوه ای را در پیش 
کتاب با عنواِن »کار، بال اســت،  بار نیســت«، به  بخــش اّول ایــن 
کرده و در ســه فصل آن را  کریمانه ورود  کار در تربیــت  موضــوع نقــش 
گره  کرامت، بــه خدمت  که »رشــتۀ  بررســی نموده اســت. فصــل اّول 
خورده« نام دارد، در بارۀ تفاوت بّچه های خدمت گزار و خدمت پذیر 
َکَرم ُبرده«،  گفته است. فصل دوم با ناِم »تنبلی، جان ز جسم  سخن 
گناه اختصــاص یافته اســت. موضوع فصل  بــه رابطــۀ میان تنبلــی و 
کار و لّذت بردن از زندگی اســت. »آدم زنده،  ســوم نیز ارتباط میان 

کار، می شود مرده« نام این فصل است. بی 
کتــاب اســت. در این بخش  کاربــردی ایــن  بخــش دوم، قســمت 
کارهایی به شــما معّرفی  که مایۀ عار نیســت« نام دارد،  که »کارهایی 
کارها  که بّچه ها می توانند آنها را انجام دهند. بخشی از این  می شود 
که این دو  بیرون از خانه و بخشــی هم داخل خانه قابل انجام اســت 
کار، دو فصِل بخش دوم را تشکیل داده اند. فصل اّول »باید پسر  نوع 
کارگاهی  که خانه،  کار، راهی شود« و فصل دوم »شاید شود  به سوی 

گرفته اند. شود« نام 
کــه بیمار نیســت« بایدهای  بخــش ســوم با عنــواِن »طــرز نگاهی 
کار بّچه ها را بیان می کند. در قســمتی از  تفّکــری و مهارتــی در مســیر 



21 •   مــقـــــــــّدمــه   •

که در مســیر  کرده ایم نوع نگاهمان را به مســائلی  ایــن بخــش تــاش 
کــردن بّچه هــا وجــود دارد، تغییــر بدهیــم. در قســمت دیگــری از  کار 
که بّچه ها باید یاد  ایــن بخش هم در بــارۀ مهارت هایی حرف زده ایم 

کردن موّفق تر باشند. کار  بگیرند تا در مسیر 
که بر اســاس سبک  کتاب بتواند روی باورهایی  امید اســت این 
تَرکــی  کــرده،  از ســاَحت تربیــت بّچه هــا دور  را  کار  زندگــی اشــتباه، 
کارکــردن بّچه ها اعتقاد دارند، دو  که به  کســانی را  بینــدازد و انگیزۀ 

کند. چندان 
شــمارۀ ســامانۀ پیامکــی مــا )3000151510( را بــه خاطــر داشــته 
باشید و ما را از پیشنهادها، انتقادات و تجربیات خود، مّطلع سازید.

کرامت قم، شهِر بانوی 
بهار 1399 
محسن عّباسی ولدی





•بخــشاّول•

کـــریـــمـــانـــه ــــت  ــی ــ ــرب ــ ت در  کـــــــار  ــقــــش  ــ ن

کار، بال است، بار نیست





کریمانه  کــردن، از اثربخش تریــن عوامــل تربیتی در مســیر تربیــت  کار 
کتاب هــای قبلی  کــه در  کارهــای شــخصی  کار،  اســت. مقصــود مــا از 

گفته شد،  نیست. 
کــه اثــر آن را در زندگی  کارهایــی را انجــام دهند  فرزنــدان مــا بایــد 
که  ببیننــد. ایــن اثر می توانــد درآمد اقتصادی یا فایدۀ دیگری باشــد 
که نام این  خــود آنهــا یا دیگران از آن بهره می برند. شــاید بهتر باشــد 

کارها را همان اشتغال معروف بگذاریم.
که  خوب اســت پسرها در آستانۀ نوجوانی به صورت مقطعی هم 
کاری را بیــرون از خانــه انجام دهند. می شــود زمینۀ یادگیری  شــده، 
کرد؛ مثًا می شــود به دخترها  برخــی از هنرهــا را برای دختران فراهم 

خّیاطی یاد داد تا برخی از لباس های خود و خانواده را بدوزند. 
کــه می توان برای  مــا در ادامه، در بارۀ اشــتغال و فرصت هایی 
گفــت؛ اّما قبل از هــر چیز باید  کرد، ســخن خواهیم  بّچه هــا ایجــاد 
کنیــم تا انگیزۀ  کار در تربیــت فرزند صحبت  در بــارۀ ضــرورت و نقــش 
کافی برای انجام آن ایجاد شــود. بنا بر این در ســه فصل پیش رو، به 

کار در تربیت فرزند می پردازیم.  جایگاه 





ــر ــذی ــت  پ ــدم ــزار و بـــّچـــه  هـــای خ ــ ــــت  گ ــدم ــ بـــّچـــه  هـــای خ

رشتۀ کرامت به خدمت گره خورده

•فصلاّول•





گروه خدمت گزار و خدمت پذیر  بّچه ها بر اساس روش تربیتی ما به دو 
کــه تنهــا  تقســیم می شــوند. بّچه هــای خدمت گــزار آنهایــی هســتند 
طالــب خدمــت دیگــران به خویش نیســتند؛ بلکــه بار خودشــان را از 

کمک می کنند.  دوش دیگران بر می دارند و به دیگران هم 
بّچه های خدمت پذیر، از انداختن بارشان بر روی دوش دیگران 
احســاس بدی ندارند. تکلیِف برداشــتن بار دیگران هم از طرف این 

بّچه ها معلوم است.
انسان به صورت فطری دوست ندارد بار دوش دیگران باشد. ما 
ج نشوند. بّچه ها  باید مراقب باشــیم فرزندانمان از مســیر فطرت خار
که بار دوش دیگران باشند، ممکن  کنند به این  کودکی عادت  گر از  ا

است در بزرگ سالی نیز بر همین عادت بمانند.

کــه بــد رو ُمخــم راه  نده هــا دور و بــرم هســتن 
ُ
گ _ چنــد تــا از ایــن آدم 

می رن.

_ بنده های خدا شاید بد تربیت شدن.

کــه وقتی  کاری بــه تربیتشــون نــدارم. فقــط همیــن قــدر می فهمم   _

کــه ازشــون جــدا می شــم، احســاس  کنارشــون می شــینم، تــا وقتــی 

کم می آرم. کشیدن هوا  می کنم برا نفس 
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ً
 تحّملشــون ســخته. اینــا معمــوال

ً
_ منــم از ایــن آدمــا دیــدم. واقعــا

کمی دارن.  دوستای 

اینــا دوســت  رفیــق بشــه؟  آدمــا  ایــن جــور  بــا  کــی حاضــره  آخــه   _

نمی خوان،  نوکر می خوان.

کــه پدر و  کــه اون وقتی  _ مشــکل خیلــی از ایــن بنده هــای خــدا اینه 

کار عادت مــی دادن، تنبلی رو یادشــون  مادرشــون بایــد اونــا رو بــه 

دادن.

_ تنبلی مگه یاد دادنیه؟

کاری رو یاد نــدادی و طوری  کــه یــاد دادنیه. وقتــی تو به بّچــه  _ بلــه 

کننده باشه،  یعنی داری  که همیشه مصرف  زندگی رو براش ساختی 

تنبلی رو یادش می دی دیگه!

_ نگو، خواهش می کنم نگو.

_ چرا نگم؟

 می گم چرا. فعاًل ادامه بده.
ً
_ بعدا

که  گونه ای تربیت می شــود  در فرهنــگ تربیتی دین، انســان به 
به درجۀ خدمت گزاری برسد و از زمرۀ خدمت پذیران نباشد.

کتاب  که اســتاد مطّهری در  این دو داســتان را حتمًا شــنیده اید 
داســتان راســتان آورده است. داســتان اّول در بارۀ پیامبر خدا؟لص؟ 

است:

کرم؟لص؟ و یارانشان از َمرکب ها فرود آمدند  که رسول ا همین 
که  شد  این  بر  جمعیت  تصمیم  نهادند،  زمین  بر  را  بارها  و 

کنند. گوسفندی را ذبح و آماده  برای غذا 
گوسفند با من. گفت: سر بریدن  یکی از اصحاب 

َکندن پوست آن با من. دیگری: 
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گوشت آن با من. سومی: پختن 
چهارمی: ... 

کردن هیزم از صحرا با من. کرم؟لص؟: جمع  رسول ا
شما  فدایت[  به  مادرانمان  و  ]پدران  اهّلل  رسول  یا  جمعیت: 
کمال  با  خودمان  ما  بنشینید،  راحت  و  نکشید  زحمت 

کارها را می کنیم. افتخار همۀ این 
ولی  می دهید؛  انجام  شما  که  می دانم  کرم؟لص؟:  ا رسول 
با  یارانش  میان  در  را  بنده اش  نمی دارد  دوست  خداوند 
که برای خود نسبت به دیگران امتیازی  وضعی متمایز ببیند 

قائل شده باشد.
از  ک  و خاشا و مقدار الزم خار  رفت  به طرف صحرا  سپس 

کرد و آورد.1 صحرا جمع 

داستان بعدی هم در بارۀ امام سّجاد؟ع؟ است:

به  که  همین  داشت،  مّکه  آهنگ  که  مسلمانان  از  قافله ای 
از  بعد،  و  کرد  استراحت  و  توّقف  روزی  چند  رسید،  مدینه 

مدینه به مقصد مّکه به راه افتاد.
با  قافله  اهل  منازل،  از  یکی  در  مدینه  و  مّکه  راه  بین  در 
که با آنها آشنا بود. آن مرد در ضمن  مردی مصادف شدند 

کمی  1. داســتان راســتان،  ج 1،  ص 38. شــهید مطّهری داســتان های روایی را با 
که اندکی با آنچه شهید مطّهری  داســتان پردازی آورده اســت. اصل داســتان را 
صحاَبُه 

َ
َمَر أ

َ
ُه أ

َ
ّن

َ
؟لص؟  أ بــّیَ آورده تفــاوت دارد، در ایــن جا می آوریم: »ُروَی َعِن الّنَ

ِبَذبِح  شــاٍة فی َســَفٍر َفقاَل َرُجٌل ِمَن الَقوِم َعَلّیَ َذبُحها َو قاَل اآلَخُر َعَلّیَ َســلُخها َو 
ن 

َ
قــاَل اآلَخــُر َعَلــّیَ َقطُعها َو قاَل اآلَخُر َعَلــّیَ َطبُخها َفقاَل َرســوُل اهلِل؟لص؟ َعَلّیَ أ

نَت َنحُن َنکفیَک 
َ
هاِتنا أ ّمَ

ُ
لُقَط َلُکُم الَحَطَب َفقالوا یا َرسوَل اهلِل ال َتتَعَبّنَ ِبآباِئنا َو أ

َ
أ

صحاِبِه 
َ
کاَن َمَع أ  َیکَرُه  ِمن  َعبِدِه  ِإذا 

َ
ُکم َتکفونی َو ٰلِکّنَ اهلَل َعّزَ َو َجّل

َ
ّن

َ
قاَل َعَرفُت أ

ن َینَفِرَد ِمن َبیِنِهم َفقاَم َیلُقُط الَحَطَب َلُهم« )مکارم األخالق، ص 251(.
َ
أ
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که  شد  آنها  میان  در  شخصی  متوّجه  آنها،  با  صحبت 
مشغول  نشاط،  و  چابکی  با  و  داشت  صالحین  سیمای 
در  بود.  قافله  اهل  حوائج  و  کارها  به  رسیدگی  و  خدمت 
قافله  اهل  از  تعّجب  کمال  با  شناخت.  را  او  اّول،  لحظۀ 
کارهای  که مشغول خدمت و انجام  پرسید: این شخصی را 

می شناسید؟ شماست 
ما  قافلۀ  به  مدینه  در  مرد  این  نمی شناسیم.  را  او  نه،   _
از  ما  است.  پرهیزگار  و  مّتقی  و  صالح  مردی  شد.  ملحق 
او  ولی  دهد؛  انجام  ی  کار ما  برای  که  نکرده ایم  تقاضا  او 
و  کند  شرکت  دیگران  کارهای  در  که  است  مایل  خودش 

کمک بدهد. آنها  به 
این طور  گر می شناختید،  ا که نمی شناسید.  _ معلوم است 
گستاخ نبودید و هرگز حاضر نمی شدید مانند یک خادم به 

کند. کارهای شما رسیدگی 
کیست؟  _ مگر این شخص 

_ این، علّی بن الحسین، زین العابدین؟ع؟ است.
معذرت  برای  خواستند  و  پاخاستند  به  آشفته  جمعیت، 

دست و پای امام را ببوسند.
که شما با ما  کاری بود  گفتند: این چه  ِگله  گاه به عنوان  آن 
به  کردید؟! ممکن بود خدای ناخواسته ما جسارتی نسبت 

گناهی بزرگ بشویم. شما بکنیم و مرتکب 
امام؟ع؟: من عمدًا شما را که مرا نمی شناختید، برای همسفری 
می شناسند،  مرا  که  کسانی  با  گاهی  زیرا  کردم؛  انتخاب 
به من  زیاد  به خاطر رسول خدا؟لص؟  آنها  مسافرت می کنم. 
عطوفت و مهربانی می کنند. نمی گذارند که من عهده دار کار و 
که مرا  کنم  خدمتی بشوم؛ از این رو مایلم همسفرانی انتخاب 
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نمی شناسند و از معّرفی خودم هم خودداری می کنم تا بتوانم 
به سعادت خدمت رفقا نائل شوم.1

خدمت پذیری به قدری زشت و آسیب زاست که رسول خدا؟لص؟ 
فرموده اند:

ى الّناِس.2
َ
ُه  َعل

َّ
َکل لقٰى  

َ
َملعوٌن َملعوٌن  َمن  أ

ی  که بارش را رو کسی  لعنت شده است،  لعنت شده است 
دوش دیگران می اندازد.

که  کســی اســت  کنیم. ملعون  به تعبیر »ملعون« و تکرار آن دّقت 
از رحمت خدا به دور و شایستۀ عذاب خداست.3 این حدیث از زبان 
ک پیامبر رحمت؟لص؟ بیرون آمده اســت. پس باید خطر را جّدی  پا
گرفتن این خطر، انگیزۀ ما برای پیشــگیری از  گرفت. به اندازۀ جّدی 

رسیدن به چنین عاقبتی زیاد می شود.
کار، یکی از عوامل اصلی پیشگیری از این عادت است. بّچه هایی 
کردن عادت می کننــد، فاصلۀ زیادی از  کار  کــه از خانــۀ پدر و مادر بــه 

ک دارند. این عاقبت دردنا

کاَن َعلّیُ بُن الُحَسیِن؟ع؟  1. داستان راستان، ج 1،  ص 40. »َعِن الّصاِدِق؟ع؟ قاَل: 
فَقِة فیما  ن َیکوَن ِمن َخَدِم الّرِ

َ
 َمَع ِرفَقٍة ال َیعِرفوَنُه َو َیشَتِرُط َعَلیِهم أ

ّ
ال ُیساِفُر ِإال

 َتدروَن َمن ٰهذا 
َ
ًة َمَع َقوٍم َفــَرآُه َرُجٌل َفَعَرَفُه َفقاَل َلُهــم أ َیحتاجــوَن ِإَلیِه َفســاَفَر َمّرَ

لوا َیــَدُه َو ِرجَلُه َو قالوا َیا  َفقالــوا ال قــاَل ٰهــذا َعلّیُ بُن الُحَســیِن؟ع؟ َفَوَثبوا ِإَلیِه َفَقّبَ
ُکّنا   ما 

َ
و ِلســاٌن أ

َ
َم َلو َبَدَرت ِمّنا ِإَلیَک َیٌد أ ن ُتصلَینا ناَر َجَهّنَ

َ
َردَت أ

َ
ابَن َرســوِل اهلِل أ

ُکنُت ســاَفرُت  ــذی َیحِمُلَک َعلٰی ٰهــذا َفقاَل ِإّنی 
َ
هــِر َفَما اّل

َ
َقــد َهَلکنــا ِإلــٰی آِخِر الّد

ن 
َ
خاُف أ

َ
ســَتِحّقُ َفِإّنی أ

َ
عَطونی ِبَرســوِل اهلِل؟لص؟ ما ال أ

َ
ًة َمَع َقوٍم َیعِرفوَننی َفأ َمّرَ

« )بحار األنوار، ج 46، ص 69(. َحّبَ ِإَلّیَ
َ
مری أ

َ
ِکتماُن أ ُتعطونی ِمثَل ٰذِلَک َفصاَر 

2. الکافی، ج 4، ص 12.

3. مفردات الفاظ القرآن، ص 741.
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کردید، به  ک بــودن عاقبــت ایــن عــادت تردیــد  گاه در دردنــا هــر 
که پیامبر خدا؟لص؟ برای چنین  یــاد تعبیر »ملعوٌن ملعوٌن« بیفتیــد 

کرده اند. کسی استفاده 
کنــم.  گاهــی دوســت دارم در میــان نوشــته ها بــا شــما درِد دل 
که شــما این حــق را به من می دهید. پس با خیالی آســوده  می دانــم 

کرده و با شما درِد دل می کنم. بحث را در همین جا متوّقف 
کاش روزی می رســید تــا مــا زیبایی هــا  درِد دل مــن ایــن اســت: 
کرده انــد،  تبییــن  بیــت؟مهع؟  اهــل  آنچــه  اســاس  بــر  را  زشــتی  ها  و 
که اهل بیــت؟مهع؟ به آن  می ســنجیدیم! خــوب و زیبــا، چیزی اســت 
که از سوی آنها نهی شده  دستور داده اند و بد و زشت، همانی است 
که آنها را خشنود می کند، حق است و هر چه آنها را  است. هر چیزی 

به خشم می آورد، باطل است. 

َمرُتم 
َ
 ما َرضیُتموُه َو الباِطُل  ما َسِخطُتموُه  َو الَمعروُف ما أ

ُ
الَحّق

َ
ف

ِبِه َو الُمنَکُر ما َنَهیُتم َعنه.1
باطل،  و  ساخته  خشنود  را  شما  که  است  چیزی  حق، 
چیزی  معروف،  است.  آورده  خشم  به  را  شما  که  چیزی 
از آن  که شما  کرده و منکر، چیزی  امر  که شما بدان  است 

کرده اید. نهی 

که اهل بیت؟مهع؟ بیشتر به آن دستور داده و از آن اعام  کاری  هر 
کاری هم  کرده انــد، بهرۀ بیشــتری از حق و زیبایــی دارد. هر  رضایــت 
کرده و نســبت به آن ابراز خشــم  کــه اهــل بیت؟مهع؟ بیشــتر از آن نهی 

کرده اند،  سهم بیشتری از باطل بودن و زشتی دارد.

1. بحار األنوار، ج 53،  ص 172.
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گــر انداختن بار خویش بــه روی دوش دیگران این اندازه پیامبر  ا
کسی را ملعون می نامند،  باید  که چنین  مهربانمان را به خشم آورده 

که چنین صفتی چه قدر زشت و باطل است. فهمید 
کام آســمانی قرآن و جمات  ما باید قّله ها و دّره های تربیت را از 
که  نورانــی اهل بیت؟مهع؟ بیرون بیاوریم. پس اآلن حواســمان باشــد 

یکی از دّره های عمیق تربیت، خدمت پذیر شدن فرزندان است.
کتــاب ششــم همیــن مجموعه، بحثــی در بارۀ  گفتــار چهــارم از  در 
کتــاب در ایــن جــا تکــرار  تنبلــی داشــتیم. الزم نیســت مباحــث آن 
کــه بّچه های تنبل، نه تنهــا نمی توانند  شــود؛ اّمــا همین قدر بدانید 
کنند؛ بلکــه به مرحلۀ  از اســتعدادهای خــدادادِی خویــش اســتفاده 

شناخت استعدادهایشان هم نمی رسند. 
کــردن یکــی از بهتریــن ابزارها برای رهایی از تنبلی و شــناخت  کار 
کار، فراتر از یک  خویــش و جهــان پیرامــون اســت. باید نگاهمــان بــه 

کسب درآمد باشد.  عامل برای 
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